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Cereri M|rci publicate în data de 26.05.2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014

03472
19/05/2014 SOARE CATALIN

CONSTANTINESCU ANDREEA
CIPRIAN CONSTANTIN-VLAICU

Which Iz Good

2 M 2014
03473

19/05/2014 COSTIN
CLAUDIU-CONSTANTIN

Dolce Natura eco, bio, organic

3 M 2014
03474

19/05/2014 S.C. LORA GRUP S.R.L. SQUEEZEACEALA

4 M 2014
03475

19/05/2014 IVANOV DAN ALEXANDRU ACADEMIA DE FRIZERIE

5 M 2014
03476

19/05/2014 S.C. MEDICABLE LIFE
HOSPITAL S.R.L.

M+METROPOLITANHOSPITAL

6 M 2014
03477

19/05/2014 S.C. EBC INTERIM S.R.L. EBC INTERIM

7 M 2014
03478

19/05/2014 S.C. MULTI DEVELOPMENT
S.R.L.

MULTISIGN

8 M 2014
03479

19/05/2014 PAV{L SORIN BUDACU

9 M 2014
03480

19/05/2014 S.C. MULTI DEVELOPMENT
S.R.L.

MULTITECH

10 M 2014
03481

19/05/2014 ANACONDA SECURITY FORCE
S.R.L.

ASF ANACONDA SECURITY
FORCE

11 M 2014
03483

19/05/2014 S.C. BIRONET S.R.L. MAGAZINUL PERFECT

12 M 2014
03484

19/05/2014 S.C. MAGIC TRAVEL S.R.L. Magic Travel good time & good price
AgenÛie Turism

13 M 2014
03485

19/05/2014 S.C. BIRONET S.R.L. EOL MEDIA

14 M 2014
03486

19/05/2014 S.C. BIRONET S.R.L. PION MEDIA

15 M 2014
03487

19/05/2014 A.D.I. ZONA METROPOLITAN{
ORADEA

ZONA METROPOLITAN{ ORADEA

16 M 2014
03488

19/05/2014 S.C. OTG IMPORT-EXPORT
S.R.L.

PUFFMAXX

17 M 2014
03489

19/05/2014 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. Comod Super - Erbicid
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18 M 2014
03490

19/05/2014 S.C. TINTAG ELECTRONICS
S.R.L.

TINTAG

19 M 2014
03491

19/05/2014 S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L. SOLAR VERDE - ÎNGR{Ô{MÂNT

20 M 2014
03492

19/05/2014 SERVICIUL ROMÂN DE
INFORMAÚII

UNITATEA SPECIALA DE LUPTA
ANTITERORISTA USLA

21 M 2014
03493

19/05/2014 S.C. VERON STUDIO SRL-D chemistry

22 M 2014
03494

19/05/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. JOCUL UMBRELOR

23 M 2014
03495

19/05/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. DOMILIT

24 M 2014
03496

19/05/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. JOCUL FLUTURILOR

25 M 2014
03497

19/05/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. JOCUL PROVERBELOR HAZOASE

26 M 2014
03498

19/05/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. ZOO ALFABET

27 M 2014
03499

19/05/2014 S.C. D-TOYS S.R.L. CÂT FACE?

28 M 2014
03500

19/05/2014 S.C. CONNECTIBUSS S.R.L. Roxanne's Jewellery & Giftware

29 M 2014
03501

19/05/2014 S.C. AQUALIGHT S.R.L. AquaLight

30 M 2014
03502

19/05/2014 COJANU CIPRIAN MILY medifashion

31 M 2014
03503

19/05/2014 S.C. METABOND ROMANIA
S.R.L.

METALUBS

32 M 2014
03504

19/05/2014 TUDORACHE FLORIANA DR. FLORIANA TUDORACHE

33 M 2014
03505

19/05/2014 TUDORACHE FLORIANA MAGIC SMILE

34 M 2014
03506

19/05/2014 TOMA BOGDAN-GABRIEL BOGDANAUTO

35 M 2014
03507

19/05/2014 TOMA BOGDAN-GABRIEL AUTOBOGDAN

36 M 2014
03508

19/05/2014 OLARIU IULIANA CRISTINA MERRY COLOR
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37 M 2014
03509

19/05/2014 S.C. METABOND ROMANIA
S.R.L.

NUTRAMET

38 M 2014
03510

19/05/2014 CRISTEA AURELIA SCHIMBAM REGULA! Candidatule!
Asculta ce vreau eu, înainte de a-mi
face tu o oferta!

39 M 2014
03511

19/05/2014 S.C. CASA DE VINURI
COTNARI S.A.

COTNARI Inedit

40 M 2014
03512

19/05/2014 S.C. SPEED S.R.L. SIN OF DRACULA MERLOT 2008

41 M 2014
03513

19/05/2014 S.C. AGRICOVER S.R.L. DOR DE GUST. LEGUME Ôl
FRUCTE ROMÂNEÔTI. PROASP{T
DIN GRADIN{

42 M 2014
03514

19/05/2014 MERCAN RAZVAN
CONSTANTIN

monocult

43 M 2014
03515

19/05/2014 S.C. A&B PHARM
CORPORATION S.R.L.

romaniÛa din natur|

44 M 2014
03516

19/05/2014 PARTY FACTORY S.R.L. PARTY FACTORY

45 M 2014
03517

19/05/2014 TANASE ADRIAN OVIDIU GENOVO

46 M 2014
03518

19/05/2014 GILMAR TRADING S.R.L. Botta

47 M 2014
03519

19/05/2014 ZENTIVA GROUP, A.S. STAREXON

48 M 2014
03520

19/05/2014 GLAVAN MIHAI-DANIEL medical-job.ro

49 M 2014
03521

19/05/2014 S.C. ROMADNESS S.R.L. IMPERATOR

50 M 2014
03522

19/05/2014 S.C. ARTTEST S.R.L. BLANA
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(210) M 2014 03510
(151) 19/05/2014
(732) CRISTEA AURELIA, Bdul. 1

Decembrie 1918 nr. 26, bl. 6, sc. 2, ap.
37, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SCHIMBAM REGULA! Candidatule!
Asculta ce vreau eu, înainte de a-mi face tu
o oferta!
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03511
(151) 19/05/2014
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

S.A., Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu nr.
1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi, 707120,
COMUNA COTNARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

COTNARI Inedit

(591) Culori revendicate:negru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:260301; 260403;

260406; 270508; 270512; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

33 Vinuri cu denumire de origine controlata
din arealul Cotnari.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03497
(151) 19/05/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

JOCUL PROVERBELOR HAZOASE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03498
(151) 19/05/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

ZOO ALFABET
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03499
(151) 19/05/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

CÂT FACE?
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03500
(151) 19/05/2014
(732) S.C. CONNECTIBUSS S.R.L., Str.

Iancu de Hunedoara nr. 54, camera 3,
Jud.  I l fov,  ,  VOLUNTARI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str.Stefan Negulescu nr.6A, sector 1
BUCURESTI

(540)

Roxanne's Jewellery & Giftware

(591) Culori revendicate:roşu, roz, maro,
grena, verde, galben

  

(531) Clasificare Viena:050523; 051309;
250110; 270501; 290115;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, inclusiv prin magazine
on-line via internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03501
(151) 19/05/2014
(732) S.C. AQUALIGHT S.R.L., Str.

Soldat Ene Modoran, nr. 9, bl. M88,
sc. 2, ap. 85, et. 5, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AquaLight
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi
instalaţii sanitare.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03512
(151) 19/05/2014
(732) S.C. SPEED S.R.L., Str. Călărasi nr.

3, jud. Vaslui, , HUSI ROMANIA 
(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L

IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

SIN OF DRACULA MERLOT 2008
  
(531) Clasificare Viena:020101; 020104;

250119; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03502
(151) 19/05/2014
(732) COJANU CIPRIAN MILY, Str.

Sânzieni nr. 2, bl. 30, sc. 1, et. 5, ap.
32, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

medifashion
(591) Culori revendicate:roşu, alb
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03513
(151) 19/05/2014
(732) S.C. AGRICOVER S.R.L., Bd.

Pipera nr. 1B, Clădirea de Birouri
Cubic Center, et. 6, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31
BUCURESTI

(540)

DOR DE GUST. LEGUME Şl FRUCTE
ROMÂNEŞTI.  PROASPĂT DIN
GRADINĂ

(591) Culori revendicate:alb, verde, roşu,
galben, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020501; 020508;

050715; 050917; 270112; 270501;
290115;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Pulpă de legume (sosuri); sosuri de fructe;
arome preparate din legume; arome obţinute
din fructe; oţet de fructe; ceaiuri de fructe;
fructe trase în ciocolată; îngheţate de fructe;
îndulcitori naturali sub formă de concentrate
de fructe.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Băuturi răcoritoare cu arome de fructe şi
nectaruri din fructe, nealcoolice; sucuri de
legume (băuturi); suc concentrat de fructe.
35 Servicii de publicitate, marketing,
promovare; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou şi online;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
agricole şi a celor fitosanitare, a produselor
proprii şi ale unor terţi (cu excepţia
transportului lor) prin diferite forme de comerţ
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; comerţ on-line; organizarea
de târguri şi expoziţii cu scop comercial şi de
publicitate, saloane, prezentări de firme şi
produse; editarea publicaţiilor de informare şi
reclamă, prospecte, pliante şi alte materiale cu
caracter tehnic şi comercial; consultanţă
privind managementul fermei şi a societăţilor

comerciale din domeniul agricol; consilierea
agenţilor economici în realizarea activităţilor
comerciale.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Zdrobirea fructelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizarea şi
conducerea de seminarii, simpozioane. 
44 Servicii de agricultură, horticultură şi de
silvicultură; consultanţă agricolă de
specialitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03484
(151) 19/05/2014
(732) S.C. MAGIC TRAVEL S.R.L., Bd.

Pandurilor nr. 96, ap. 13, judeţul
Mureş, 540487, TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

Magic Travel good time & good price
Agenţie Turism

  
(531) Clasificare Viena:010316; 010319;

270507; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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39 Transport; organizarea de călătorii; servicii
oferite în special de o agenţie de turism.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară; servicii de rezervare cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03503
(151) 19/05/2014
(732) S.C. METABOND ROMANIA

S.R.L., Str. Zabala nr. 447, Jud.
Covasna,  527190, ZABALA
ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)

METALUBS

(591) Culori revendicate:alb, bleumarin,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:011505; 260316;

270507; 270508; 270524; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; raşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru calirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de

protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; raşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03485
(151) 19/05/2014
(732) S.C. BIRONET S.R.L., Str.

Constantin Argetoianu bl. 74, et. 2, ap.
9, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

EOL MEDIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Difuzare de anunţuri publicitare; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
închiriere de spaţii publicitare; reactualizare
de materiale publicitare; publicare de texte
publicitare.
42 Artă grafică şi design; programare pentru
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calculatoare; elaborarea (conceperea) de
programe; găzduirea site-urilor informatice
(site-uri web); închirierea de programe
informatice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03486
(151) 19/05/2014
(732) S.C. BIRONET S.R.L., Str.

Constantin Argetoianu bl. 74, et. 2, ap.
9, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

PION MEDIA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Difuzare de anunţuri publicitare; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
închiriere de spaţii publicitare; reactualizare
de materiale publicitare; publicare de texte
publicitare.
42 Artă grafică şi design; programare pentru
calculatoare; elaborarea (conceperea) de
programe; găzduirea site-urilor informatice
(site-uri web); închirierea de programe
informatice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03472
(151) 19/05/2014
(732) SOARE CATALIN, Calea Rahovei

nr. 291, bl. 81B, sc. 1,et.9, ap. 33,
sector 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CONSTANTINESCU ANDREEA,
Calea Giuleşti nr. 107, bl. 10, sc. C,
ap. 95, et. 6, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) C I P R I A N
CONSTANTIN-VLAICU, Str. Cuza
Vodă, bl. 21, sc. A, ap. 3, judeţul
Dâmboviţa, , GĂEŞTI ROMANIA 

(540)

Which Iz Good

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03487
(151) 19/05/2014
(732) A.D.I. ZONA METROPOLITANĂ

ORADEA, Piaţa Unirii nr. 1-3, cam.
134, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

ZONA METROPOLITANĂ ORADEA

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260106; 270501;

270522; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de promovare şi susţinere a
activităţilor locale; servicii de resurse umane;
servicii privind elaborarea şi dezvoltarea de
strategii privind atragerea de investiţii directe
şi a dezvoltării locale, zonale şi regionale.
41 Servicii de instruire în domeniul de resurse
umane.
42 Managementul proiectelor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03488
(151) 19/05/2014
(732) S.C. OTG IMPORT-EXPORT

S.R.L., Sat Întrerâuri nr. 88, judeţul
Maramureş, 437287, COMUNA
COAŞ ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

PUFFMAXX

 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
papetărie.
35 Publicitate; administrarea afacerilor
comerciale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03489
(151) 19/05/2014
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Râului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

Comod Super - Erbicid
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate agriculturii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03490
(151) 19/05/2014
(732) S.C. TINTAG ELECTRONICS

S.R.L., Str. Traian nr. 9, ap. 19,
judeţul Cluj, 400046, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

TINTAG
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparatură electronică; aparate de
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monitorizare a poziţiei unui obiect prin GPS;
sisteme de localizare şi monitorizare
eletronică a poziţiei.
38 Telecomunicaţii.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software; servicii de analiză şi cercetare
industrială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03504
(151) 19/05/2014
(732) TUDORACHE FLORIANA, Şos.

Mihai Bravu, nr. 64-88,bl. P7, sc. 2,
ap. 50, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DR. FLORIANA TUDORACHE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de şi frumuseţe pentru oameni sau
pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03491
(151) 19/05/2014
(732) S.C. SOLAREX IMPEX S.R.L., Str.

Râului nr. 419, Jud. Dolj, 200636,
CRAIOVA ROMANIA 

(540)

SOLAR VERDE - ÎNGRĂŞĂMÂNT

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

1 Produse chimice destinate agriculturii -
îngrăşământ foliar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03505
(151) 19/05/2014
(732) TUDORACHE FLORIANA, Şos.

Mihai Bravu, nr. 64-88,bl. P7, sc. 2,
ap. 50, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MAGIC SMILE

(591) Culori revendicate:mov
  
(531) Clasificare Viena:020910; 270501;

290105;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
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de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de şi frumuseţe pentru oameni sau
pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03492
(151) 19/05/2014
(732) SERVICIUL ROMÂN DE

INFORMAŢII, Bd. Libertăţii nr. 14,
sector 5, 050706, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UNITATEA SPECIALA DE LUPTA
ANTITERORISTA USLA
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare călătorii, în special:
transport aerian, transport protejat de valori,
transport păzit de valori, transport cu maşini
blindate, transport corespondenţă oficială,
transport terestru, logistică de transport,
transport naval, salvare subactivatică,
transport cu ambulanţa, închiriere maşini,
servicii de curierat, escortare (transport)
călători, transport livrare de bunuri,
depozitarea fizică a datelor şi documentelor
stocate electronic.
41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale, în special: academii (educaţie),
organizarea şi susţinerea colocviilor,

organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea şi susţinerea seminarilor,
organizarea şi susţinerea simpozioanelor,
organizarea şi susţinerea seminarilor
(instruire), internate, servicii de bibliotecă
mobilă, publicarea cărţilor, antrenament
(instruire), organizarea de competiţii,
informaţii referitoare la educaţie, examinări
educaţionale, servicii educaţionale,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri
culturale sau educaţionale, antrenament
gimnastic, servicii ale cluburilor de sănătate,
biblioteci, furnizarea serviciilor de muzee,
organizarea competiţiilor sportive, furnizarea
de publicaţii electronice nedescărcabile,
publicarea cărţilor, publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online, predare în
învăţământ, publicarea textelor, altele decât
textele publicitare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale, în
special: inspecţii de bagaje pentru securitate,
gărzi de corp, servicii de însoţire, consultanţă
în materie de securitate, gărzi, gărzi de noapte,
inspecţii de bagaje pentru securitate,
inspectarea fabricilor pentru securitate,
cercetări juridice, servicii privind litigiile,
consultanţă de securitate.,

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03493
(151) 19/05/2014
(732) S.C. VERON STUDIO SRL-D, Str.

Alexandru Lăpuşneanu nr. 50, bl. 1,
et. 3, ap. 34, judeţul Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

chemistry

(591) Culori revendicate:violet, bleu, negru

  
(531) Clasificare Viena:241515; 241521;

270501; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03494
(151) 19/05/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

JOCUL UMBRELOR
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03495
(151) 19/05/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

DOMILIT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03473
(151) 19/05/2014
(732) C O S T I N

CLAUDIU-CONSTANTIN, Str.
fabrica de Cărămidă nr. 1, vila 59,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Dolce Natura eco, bio, organic
  
(531) Clasificare Viena:050315; 270501;

270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03496
(151) 19/05/2014
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

JOCUL FLUTURILOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul ele Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03474
(151) 19/05/2014
(732) S.C. LORA GRUP S.R.L., Str.

Constantin Aricescu, nr. 14, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SQUEEZEACEALA

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
galben, roşu

  
(531) Clasificare Viena:050711; 050722;

270508; 270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi neaicooiice; băuturi din fructe şi sucuri
din fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03506
(151) 19/05/2014
(732) TOMA BOGDAN-GABRIEL,

B-dul. Oituz, nr. 8, sc. A, ap. 4, Jud.
Bacău, , ONEŞTI ROMANIA 

(540)

BOGDANAUTO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
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şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03507
(151) 19/05/2014
(732) TOMA BOGDAN-GABRIEL,

B-dul. Oituz, nr. 8, sc. A, ap. 4, Jud.
Bacău, , ONEŞTI ROMANIA 

(540)

AUTOBOGDAN

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03508
(151) 19/05/2014
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

MERRY COLOR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte produse pentru spălat;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,

uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi deuz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medica;alimente pentru sugari;
plasturi, materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03515
(151) 19/05/2014
(732) S . C .  A & B  P H A R M

CORPORATION S.R.L., Com.
Bahna, judeţul Neamţ, 617018,
BROŞTENI ROMANIA 

(540)

romaniţa din natură

(591) Culori revendicate:galben, turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:050504; 270501;

270508; 270511; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.
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5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
sau veterinar, alimente pentru bebeluşi;
suplimente alimentare pentru oameni şi
animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice; material
de sutură.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03509
(151) 19/05/2014
(732) S.C. METABOND ROMANIA

S.R.L., Str. Zabala nr. 447, Jud.
Covasna, 527190, ZABALA
ROMANIA 

(740) N.P.C. S.R.L., OP 1 CP. 298, Judeţul
Braşov BRAŞOV

(540)

NUTRAMET

(591) Culori revendicate:alb, verde închis şi
verde deschis

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270502;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03475
(151) 19/05/2014
(732) IVANOV DAN ALEXANDRU, Str.

Pâncota nr. 3, bl. 15, sc. 3, ap. 74,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ACADEMIA DE FRIZERIE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment şi
culturale.
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni(frizerie).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03516
(151) 19/05/2014
(732) PARTY FACTORY S.R.L., Str.

Vlaicu Vodă nr. 7, bl. C8, ap. 11,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PARTY FACTORY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03514
(151) 19/05/2014
(732) M E R C A N  R A Z V A N

CONSTANTIN, Bdul. Nicolae
Titulescu nr. 121, bl. 2, sc. 4, ap. 124,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

monocult
 
(531) Clasificare Viena:260103; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi înălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03476
(151) 19/05/2014
(732) S.C.  MEDICABLE LIFE

HOSPITAL S.R.L., Str. Mircea
Eliade nr. 14, et. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

M+METROPOLITANHOSPITAL

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270517;

270522; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusee pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03517
(151) 19/05/2014
(732) TANASE ADRIAN OVIDIU, Str.

Calea Bucureşti nr. 8, bl. 15, etaj 4,
judeţul Prahova, 106100, SINAIA
ROMANIA 

(540)

GENOVO
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03477
(151) 19/05/2014
(732) S.C. EBC INTERIM S.R.L., Str.

Ştirbei Vodă nr. 114-116, Clădirea
Domus 2, et. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) WEI ZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢ IE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

EBC INTERIM
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03478
(151) 19/05/2014
(732) S.C. MULTI DEVELOPMENT

S.R.L., B-dul Braşovului nr. 145,
judeţul Braşov, , SACELE
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

MULTISIGN

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
const ruc ţ i e  meta l ice ;  const ruc ţ i i
transportabile metalice; materiale metalice
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pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; produse de lăcătuşerie şi feronerie
metalică; tuburi metalice; case de bani;
produse metalice necuprinse în alte clase;
minereuri.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori

ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03518
(151) 19/05/2014
(732) GILMAR TRADING S.R.L., Str.

Ciulniţa nr. 4, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Botta

  
(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03479
(151) 19/05/2014
(732) PAVĂL SORIN, Str. Caporal Ion

Burlacu nr. 5C,, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A RTNERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

BUDACU
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03480
(151) 19/05/2014
(732) S.C. MULTI DEVELOPMENT

S.R.L., B-dul Braşovului nr. 145,
jude ţul Braşov,  ,  SACELE
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

MULTITECH

(591) Culori revendicate:albastru

  (531) Clasificare Viena:270501; 270524;
290104;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, dvd-uri şi alti suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
material de sutură.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse
de imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
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mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
40 Tratament de materiale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03519
(151) 19/05/2014
(732) ZENTIVA GROUP, A.S., Dolni

Mecholupi, U Kabelovny 130, 102 37,
PRAGA 10 REPUBLICA CEHA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

STAREXON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03481
(151) 19/05/2014
(732) ANACONDA SECURITY FORCE

S.R.L., Str. Fermei nr. 5, et. 1, cam.
2,  jude ţul  I l fov,  ,  COM.
CORBEANCA ROMANIA 

(540)

ASF ANACONDA SECURITY FORCE

(591) Culori revendicate:galben, bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 03483
(151) 19/05/2014
(732) S.C. BIRONET S.R.L., Str.

Constantin Argetoianu bl. 74, et. 2, ap.
9, judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

MAGAZINUL PERFECT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Programe de calculatoare (software
descărcabil); interfeţe de informatică;
programe de calculator înregistrate.
35 Difuzare de anunţuri; căutare de informaţii
în fişiere informatice pentru terţi, închiriere de
spaţii publicitare; reactualizare de materiale
publicitare; publicare de texte publicitare.
42 Arta grafică şi design; programare pentru
calculatoare; elaborarea (conceperea) de
programe; găzduirea siturilor informatice
(situri web); închirierea de programe
informatice. 

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 03520
(151) 19/05/2014
(732) GLAVAN MIHAI-DANIEL, Str.

Pictor Ştefan Dimitrescu nr. 11,bl. 11,
sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

medical-job.ro
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Agenţii de locuri de muncă, recrutarea
personalului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03521
(151) 19/05/2014
(732) S.C. ROMADNESS S.R.L., Str.

Soldat Enache Ion nr. 29, sector 4,
042083, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IMPERATOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte; îmbrăcăminte din piele;
articole de îmbrăcăminte; jachete
(îmbrăcăminte); îmbrăcăminte pentru dormit;
pantaloni scurţi (îmbrăcăminte); articole de
îmbrăcăminte confecţionate din imitaţie de
piele; îmbrăcăminte pentru activităţi de
petrecere a timpului liber; articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele; articole
de îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului
liber; articole de îmbrăcăminte confecţionate
din blană; articole de îmbrăcăminte de
agrement; articole de îmbrăcăminte din piele;
pantaloni scurţi (articole de îmbrăcăminte);
articole de îmbrăcăminte pentru băieţi;
jerseuri (îmbrăcăminte); încălţăminte;
încălţăminte sport; balerini (încălţăminte);
încălţăminte de sport; încălţăminte de stradă;
încălţăminte pentru bărbaţi; încălţăminte de
fotbal; articole de încălţăminte; încălţăminte
pentru femei; încălţăminte de plajă;
încălţăminte pentru timpul liber; încălţăminte
pentru barbaţi şi femei.
35 Furnizare de informaţii privind comerţul
exterior; servicii de consultanţă privind
comerţul internaţional; comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor; administrarea
afacerilor magazinelor de comerţ cu
amănuntul; furnizarea de informaţii
referitoare la comerţul exterior; servicii de
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publicitate pentru promovarea comerţului
electronic; servicii de comerţ cu amănuntul
prin comenzi poştale de accesorii pentru
îmbrăcăminte; servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare; servicii de vânzare
cu amănuntul în legatură cu îmbrăcăminte;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu încălţăminte; servicii de vânzare cu ridicata
în legatură cu încălţăminte; servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul alimentaţiei;
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar; gestiunea afacerilor de comerţ cu
amănuntul pentru terţi; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu conţinut înregistrat;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu materiale textile; servicii de vânzare cu
amanuntul în legatură cu stimulente sexuale;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzare cu amănuntul;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
servicii de vânzare cu amănuntul în legatură
cu produse de toaletă; servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte ş i  accesori i  pentru
îmbrăcăminte; servicii de vânzare cu
amănuntul în legatură cu articole care servesc
la acoperirea capului; servicii de centre
comerciale cu comercializare cu amănuntul în
legatură cu vânzarea de produse de
înfrumuseţare, produse de toaletă, maşini de
uz casnic, unelte de mână, articole de optică,
echipamente electrice şi electronice de uz
casnic.
36 Servicii de schimb valutar (monetar);
servicii de schimb privind comerţul cu mărfuri
(servicii financiare); închiriere de spaţiu
într-un magazin de desfacere cu amănuntul
(locuinţe).

39 Distribuţie (transport) de mărfuri pentru
vânzarea cu amănuntul.
42 Construirea unei platforme de internet
pentru comerţul electronic; servicii de design
interior pentru comerţul cu amănuntul.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 03522
(151) 19/05/2014
(732) S.C. ARTTEST S.R.L., Str.

Năvodari nr. 15, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Str. Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2,
parter, Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

BLANA

  
(531) Clasificare Viena:040505; 040515;

040521; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜


